STAVBA domy, budovy, interié ry
Přitahujívá s pohledy na modernístavby?
Prohlíž íte si rá di vkusně a ú č elně řešené byty?
Sledujete se zá jmem, když vidíte, jak ně kde roste nová stavba?
Chtě li byste aby i vašízá sluhou takové stavby vznikaly?
Bude vá m vyhovovat pracovníkolektiv slož ený převá ž ně z muž ů?
Snesete neč isté prostředía ve vzduchu kolem vá s prach?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast „ STAVBA – DOMY, BUDOVY, INTERIÉ RY“.
Chtě li byste vlastníma rukama
budovat stavby?
Jste připraveni pracovat vě tš inu č asu
venku a snáš et rozmary poč así?
Netrpíte závratě mi?
Myslíte si, ž e jste celý „chlap“, který
zvládne i tě ž š ífyzickou práci?
Plánujete jít do uč ení?
Bavilo by vás řídit stavebnístroje?
Chtě li byste se podílet
spíš na budovánívnitřních č ástí
staveb než na vlastním stavě ní?
Myslíte si, ž e mezi vaš e schopnosti
patřízruč nost a š ikovnost?
Plánujete jít do uč ení?

Chcete jít na
středníodbornou
nebo na vysokou
š kolu?

Chtě li byste stavby
navrhovat, projektovat?

Umíte si
představit, jak ve
skuteč nosti
vypadají
na papíře
nakreslené
předmě ty?

Umíte si podrobně
rozplánovat práci do
jednotlivých etap?
Bavívás plánovat,
organizovat?
Zvládáte jednánís lidmi?

Vhodná uplatně ní:
- zedník - pokrývač- tesař
- stavební klempíř -- železobetoná ř - stavební montá žník A pro vás:
- jeřá bník - strojník stavebních strojů Pro vás by mohla bý t vhodná
následující uplatně ní:
- podlahá ř - stavební truhlá ř - stavební zá mečník - sklená ř- malíř a natě rač-

Pro vás by mohla bý t vhodná
následující uplatně ní:
- stavební inženýr - projektant - architekt- urbanista Pro vás by mohlo bý t vhodné
následující uplatně ní:
- stavbyvedoucí -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
NEŽ SE ZAČ NE STAVĚ T
Zpracová ní architektonického ná vrhu stavby, její povolení.
Staví-li se celésídliš tě, zpracová níurbanistického řeš ení.
Zpracová ní detailního projektu stavby (příp.rekonstrukce).
Vykopá ní prostoru pro zá klady (bagry, sbíječ kami apod.).
Samotnéprovedení zá kladů .
Stavba leš ení(nejde-li o novou stavbu, ale o rekonstrukci.

BUDOVÁ NÍ ZÁ KLADNÍ STAVBY
Stavění zdí, příč ek, stropů , kleneb (z rů zných
stavebních materiá lů od cihel až po železobeton).
Stavba leš ení (podle toho, jak stavba jde do výš e).
Stavění dřevěných tesařských konstrukcí (krov pro
střechu, trá my do stropů , dřevěná schodiš tě apod.).
Zhotovová ní plechových č á stí (žlaby, okapy apod.).
Pokrývá ní střech taš kami nebo jinými krytinami

VYTVÁ Ř ENÍ OBYVATELNÉ HO DOMU
Zhotovová ní podlah (beton, parkety, speciá lnípovrchy)
Omítá ní vnějš ích i vnitřních zdí.
Zabudová ní dveří, oken, vestavěných skříní, pultů apod.
Zhotovová ní kovových č á st (zá bradlí, mříže apod.)
Natírá ní dřevěných, plastových a kovových čá stí.
Zasklívá ní oken, případně dveří, stěn apod.
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ZUŠLECHŤ OVÁ NÍ INTERIÉ RŮ
Obklá dá nídlaždicemi, kachličkami, dřevem.
Malová ní, tapetová ní.
Zhotovová nírů zných nadstandardních č á stí(krby apod.)
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Ně kde v tě chto okamžicích nastoupí pracovníci, kteří provedou rozvody vody, elektřiny, plynu,
ú středního vytápě ní, instalaci klimatizace, montážvý tahu, apod. – to užse ale jedná spíš o
technické nežo stavební činnosti a je jim vě nována samostatná oblast nazvaná
„ STAVBA - vodovody, plynovody, vytápě ní, kanalizace, kabeláže“

Jaký je hlavní charakter činnosti?
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Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?
Další nutné
kursy a zkoušky

Obory vzdělání
Jsou tu nejběžnějš ía relativně nejvhodnějš í
obory š kolního vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů .
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Železobetonář, ž elezobetonářské práce
Suché montáž e
Pokrývač , pokrývač ské práce
Tesař, tesařské práce
Truhlář, truhlářské práce
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Klempíř, klempířské práce ve stavebnictví
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Zedník, kamnář, zednické práce

stavební truhlář
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Š tukatér, š tukatérské práce

Klempíř, klempířské práce ve strojírenství
Podlahář, podlahářské práce
Sklenář, sklenářské práce
Malíř-natě rač , malířské a natě rač ské práce
Zámeč ník, zámeč nické práce a údrž ba

jeřábník

Strojník, práce při obsluze strojů

lešenář

Základnívzdě lání,
případně zauč ení, kurs nebo instruktáž v podniku

kopáč
Jestliže pro výkon urč itého povolá nístač íurč itý stupeň vzdělá ní(např. zá kladnívzdělá ní, vyuč eníapod.), nejsou uvá děny
obory vyš š ího stupně, i když jejich absolvová nísamozřejmě nenína š kodu.

